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Covid-19 - Smittspårning och utbrottshantering i vård och 
omsorg 
Gäller för: Hälso- och sjukvård i Region Värmland  

Kommunal vård och omsorg inklusive personliga assistenter 
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Inledning 
 

Observera att det är skillnad på smittspårning av patient med covid-19 och utbrottshantering vid 
misstänkt eller bekräftad smittspridning på enhet i vård och omsorg! 

Det har tidigare funnits en särskild (intern) rutin för hantering av utbrott/smittspridning av covid-19  
i vård och omsorg, som har skickats ut från Smittskydd Värmland till drabbad enhet i samband med 
smittspridning/utbrott. Vi har nu valt att lägga in den i redan befintlig rutin för smittspårning. På 
grund av detta har rutinen nu bytt namn från Covid-19 – Smittspårning  i vård och omsorg till Covid-
19 – Smittspårning  och utbrottshantering i vård och omsorg. 

Denna rutin är indelad i två separata delar med två olika situationer som utgångspunkt.  

Under punkt 1. Smittspårning beskrivs smittspårning och handläggning utifrån enskild patient med 
bekräftad covid-19 i vård och omsorg i en situation där man inte har anledning att misstänka utbrott 
med flera pågående fall av covid-19.  

Under punkt 2. Utbrottshantering beskrivs hantering av misstänkt eller bekräftad smittspridning/ 
utbrott inom enhet i vård och omsorg.  
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1. Smittspårning  
Smittspårning ska ske på enheter som vårdar eller har omsorg om personer med en hög risk att  
bli allvarlig sjuka av covid-19.  

Enheter där smittspårning kan bli aktuell  

• slutenvård samt dialysmottagning och cytostatikamottagning  
• kommunal vård och omsorg inklusive hemtjänst/daglig verksamhet/LSS/personliga assistenter 

(patient i hemmet med hemtjänst bör uppmanas att meddela hemtjänstpersonal vid besök).  

Utbrott 

Utbrott – misstanke eller kännedom om smittspridning inom samma enhet eller en grupp av 
patienter, omsorgstagare eller personal. Bedömningen av om ett utbrott föreligger eller inte 
beror på enhetens utformning och storlek och antal smittade i förhållande till detta. Dessutom 
är tidssamband en viktig faktor i bedömningen. För hantering och smittspårning vid utbrott se 
sida 5.  

Behandlande läkares ansvar  

Med behandlande läkare avses den läkare som ställt diagnosen genom att stå som ansvarig på 
provtagningsremissen. Om denna läkare inte är i tjänst när provsvaret anländer, är den läkare som  
är utsedd av verksamhetschef i den aktuella verksamheten skyldig att hantera provsvaret. 

• ge patienten muntlig information om covid-19 enligt smittskyddsblad läkarinformation  
• ge patienten skriftlig information enligt smittskyddsblad patientinformation 
• skyndsamt se till att smittspårning utförs inom vård och omsorg.  

Behandlande läkare kan överlämna smittspårning till berörd chef på vårdenhet som i sin tur kan utse 
person på enheten som genomför smittspårning.  

1. Dokumentera samtliga exponerade patienter på lista, se sida 8. Listan arkiveras i den egna 
verksamheten, separat från journalen, i tre (3) år.  

2. Notera i exponerad patients journal när och var exponering kan ha skett och under vilken period 
ökad uppmärksamhet ska gälla.  

3. Informera exponerad patient och personal.  
4. Smittspårning och provtagning, se bild 1 och 2.  
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Bild 1: Smittspårning av patient  
Smittspårning ska utföras från och med 48 timmar före symtomdebut. Om index inte har haft några 
symtom ska smittspårning utföras från provtagningsdatum.  
 

Vid misstanke om smittspridning där flera fall konstaterats inom samma enhet (patienter och/eller 
personal), kontakta Smittskydd Värmland för utbrottsutredning.  
 

 

Patient exponerad av annan patient 
 

Vid följande omständigheter ska smittspårning utföras: 
• delat vårdrum eller hygienutrymme 
• vistats i samma gemensamhetsutrymme 
• deltagit i gemensam daglig verksamhet.  

 

Exponerad patient med symtom slutenvård/kommunal vård – åtgärder: 
• Provtas snarast för covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) oavsett vaccinationsstatus. 
o Om patienten har haft covid-19 någon gång under de senaste tre (3) månaderna som bekräftats  

med PCR- eller antigentest behöver i regel prov inte tas. Individuell bedömning kan bli nödvändig.  
 

• Isolering i väntan på provsvar 
o Isoleras i eget rum i väntan på provsvar. 

 

• Provsvar 
o Vid negativt provsvar; 

Fortsatt uppmärksamhet på covid-19-symtom i 14 dagar efter senaste exposition, även lindriga 
symtom. De flesta insjuknar dock dag 2-5.  

Vid misstanke om annan smittsam luftvägsinfektion isoleras patienten i eget rum tills förbättring 
skett.  

 

o Ta om prov om kvarstående misstanke om covid-19 trots negativt provsvar. 
 

o Vid positivt provsvar - hanteras enligt rutin:  
- RUT-19272 Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård  
- RUT-20251 Covid-19 – särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende  

 

Obs! Om patient återgått till hemmet innan provsvar föreligger måste patienten meddelas svaret.  
 

 

Exponerad patient utan symtom slutenvård/kommunal vård – åtgärder: 
• Provtas dag 2–3 efter exponering för covid-19 (SARS-CoV-2 PCR) oavsett vaccinationsstatus. 
o Om patienten har haft covid-19 någon gång under de senaste tre (3) månaderna som bekräftats  

med PCR- eller antigentest behöver i regel prov inte tas. 
 

• Isolering i väntan på provsvar 
o Slutenvård: Isoleras i eget rum i väntan på provsvar.  
o Kommunal vård och omsorg: Isoleras om möjligt i eget rum i väntan på provsvar.  

Undantag från såväl provtagning som isolering behöver ibland göras på enhet med uppegående 
patienter som inte har förmåga att medverka till isolering och/eller provtagning. Kontakta gärna 
Smittskydd Värmland i dessa fall. 
 

o Ovaccinerad patient bör isoleras tills utbrott har uteslutits. Detta för att skydda den ovaccinerade 
individen mot svår sjukdom. 

 

• Provsvar 
o Vid negativt provsvar; 

Uppmärksamhet på symtom i 14 dagar efter senaste exposition, även lindriga symtom. De flesta 
insjuknar dock dag 2-5. 

 

o Vid positivt provsvar - hanteras enligt rutin:  
- RUT-19272 Covid-19 – misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård  
- RUT-20251 Covid-19 – särskilt boende/korttidsboende/ordinärt boende 

  

Obs! Om patient återgått till hemmet innan provsvar föreligger måste patienten meddelas svaret.  
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2. Utbrottshantering 
• Rutinen gäller tills utbrottet är under kontroll. 
• Samråd gärna med Smittskydd Värmland. 

Rekommenderade åtgärder 
☐ All personal ska under pågående utbrott, använda andningsskydd (FFP2/FFP3) i kombination 

med visir/skyddsglasögon vid möten inom två meter med patient. Gäller även vid kontakt med 
symtomfria patienter.  

☐  All personal ska använda munskydd IIR vid alla personalmöten inom två meter, till exempel 
ronder. 

☐ Provtagning av alla patienter på enheten, även symtomfria – provtagning omgående samt  
dag 3 vid negativt prov 1. Undantag kan göras på enhet med uppegående patienter som inte 
har förmåga att medverka till isolering och/eller provtagning. Rådgör gärna med Smittskydd 
Värmland.  
 

☐ Personal bör i möjligaste mån arbeta på samma avdelning och inte gå mellan olika enheter. 
 

☐  Exponerade patienter ska informeras om att de kan vara utsatta för smitta av covid-19.  
 

- Inneliggande patienter på enheten: informera patienten om att hen kan ha blivit utsatt  
för smitta och att provtagning är aktuell. 

- Patienter som skrivits ut till annan enhet inom hälso- och sjukvård eller kommunal vård 
och omsorg och anses vara exponerade: kontakta berörd enhet och informera om 
exponering och provtagning.  
Invänta provsvar innan överflyttning/utskrivning. Provtagningen upprepas dag 3 på 
mottagande enhet om negativt prov 1.  
Patienten ska betraktas som misstänkt fall i väntan på provsvar 2 och hanteras enligt rutin 
för slutenvård Covid-19 - misstänkt eller bekräftat fall i slutenvård respektive kommunal 
vård Covid-19 - särskilt boende/korttids-boende/ordinärt boende. 

- Utskrivna patienter: om patienten är provtagen före hemgång innan färdigt provsvar måste 
patienten meddelas svaret. Patient som är provtagen negativt eller som inte är provtagen 
meddelas att vara uppmärksam på symtom fram till 14 dagar efter senaste exponering. 
Provtagning vid symtom endast av patient med medicinsk indikation där läkare bedömt att 
diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning. 

☐  Dokumentera samtliga exponerade patienter på lista, se sida 8. Listan arkiveras i den egna 
verksamheten, separat från journalen, i tre år.  

☐  Dokumentera samtliga exponerad personal på lista, se sida 10. Listan arkiveras i den egna 
verksamheten i tre år.   

☐  Provtagning av asymtomatisk personal rekommenderas inte i normalfallen men kan i undan-
tagsfall bli aktuellt efter samråd med Smittskydd Värmland. 

☐  Eventuellt intagningsstopp på grund av personalbrist (många sjuka) eller om man bedömer att 
nya patienter riskerar att bli smittade på grund av oklar eller instabil situation på avdelningen. 
Det är verksamhetschef som beslutar om intagningsstopp. 

☐  Extra städning i personalutrymmen. Ytdesinfektion av tag- och avställningsytor i gemensamma 
utrymmen tre gånger per dag. Upprätta signeringslistor. 

☐  Utför en extra BHK-mätning under utbrottet.  

https://www.regionvarmland.se/download/18.1fc1ab3517e9962bc4a27423/1644494246583/covid-19-RUT-19272.pdf
https://www.regionvarmland.se/download/18.1fc1ab3517e9962bc4a18f3b/1644404399274/covid-19-rutin-sarskilt-boende_korttidsboende_ordinar-boende-rut-20251.pdf
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Ytterligare åtgärder för effektiv smittspårning och utbrottshantering  
• Enheten har god följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler (BHK). 
• Personal med akuta luftvägssymtom ska inte vara på arbetet. 
• För att minska risken för smittspridning mellan medarbetare i gemensamma personal-

utrymmen ska man tillgodose att avstånd på minst två meter kan hållas på exempelvis 
expeditioner och pausrum. 

• Organiserat enheten så att fysiskt avstånd på minst två meter, så långt möjligt, upprätthålls 
mellan patienter och omsorgstagare och att kontakter mellan covid-19 exponerade och övriga 
undviks. 

• Säkerställt personalens kompetens avseende BHK, covid-19, smittvägar och hur dessa bryts. 
 

 

Förebyggande åtgärder och rekommendationer kring smittspårning av covid-19 inom vård och 
omsorg (folkhalsomyndigheten.se)  

 

Dokumentet är utarbetat av: Elisabeth Skalare Levein, Anna Skogstam   

  

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/f/forebyggande-atgarder-och-rekommendationer-kring-smittsparning-av-covid-19-inom-vard-och-omsorg/
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  Datum: ____________________________________ 

Bilaga 1. Smittspårning covid-19 inom regional och kommunal vård, patient  
Innan smittspårning påbörjas, se RUT-20039 Covid-19 – Smittspårning och utbrottshantering i vård 
och omsorg 
 

Patientuppgifter 

Namn:  ______________________________________________________ 
 

 

Personnummer:  ______________________________________________________ 
 

Kontaktuppgifter till patient/anhörig: ______________________________________________________ 

 

Smittspårning 

När kom patienten till vårdenheten ___________________________________________________________ 
 
 

Var kommer patienten ifrån (hemifrån/annan enhet/annat)  _________________________________________ 
 
 

Hur vårdas patienten på enheten (enkelrum/flersal) inklusive rumsnummer? ____________________________ 
 
 
Delade patienten rum med andra? Ja _______  Nej _______ 
 

Delade patienten toalett med andra?  Ja _______ Nej _______ 
 

Har patienten varit uppegående i t.ex. matsal eller dag/TV-rum? Ja _______ Nej _______ 

 
Har det förekommit externa kontakter/undersökningar i samband 
med tiden på enheten?   Ja _______  Nej _______ 
 

Var?  _____________________________________________________________________________________ 
 

Tid?  _____________________________________________________________________________________ 

 

Gick patienten hem?   Ja _______  Nej _______ 
 

Gick patienten till annan enhet? Ja _______ Nej _______ 
 

Om ja, vart och när?  ___________________________________________________________  

 

• Notera exponerade medpatienter i kontaktlistan.  
• Notera i exponerade medpatienternas journaler, uppgift och datum om exponering  

(ange inte index personnr). 
• Vilken personal har varit i närkontakt med patienten? Glöm inte eventuella konsulter. 
• Notera exponerad personal-/konsultkontakter i kontaktlista.   
 

 
Smittspårare, namn  ____________________________________________ Telefonnummer ___________________________  
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Lista för smittspårning, covid-19, patient    

Personnummer Namn 
Kontaktuppgift, 
telefonnummer 

Exponerad, 
personal/medpatient 

Exposition, 
plats/händelse 

Exposition, 
datum 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

 

Detta är en smittspårningshandling som ska bevaras i enlighet med enhetens gällande dokumenthanteringsplan (2020-05-20). 
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 Datum:  _____________________________________ 

 

Bilaga 2. Smittspårning av covid-19 inom regional och kommunal vård, personal  
Innan smittspårning påbörjas, se RUT-20039 Covid-19 – Smittspårning och utbrottshantering i vård och 
omsorg 

 
 

Personuppgifter 

Namn:  _____________________________________________________________ 
 
 

Personnummer:  _____________________________________________________________ 
 

Kontaktuppgift/telefon:  _____________________________________________________________ 

  
Enhet:  _____________________________________________________________ 

 

Datum då personalen arbetat med symtom: ______________________________________________ 
 
 
 
  
 

• Notera exponerade patienter i kontaktlistan.  
 

• Notera i exponerade patienternas journaler, uppgift och datum om exponering  
(ange inte index personnummer). 
 

• Notera exponerad personal i kontaktlista.   
 

 
 
 
Smittspårare, namn _________________________________  Telefonnummer ________________________  
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Lista för smittspårning, covid-19, personal    

Personnummer Namn 
Kontaktuppgift, 
telefonnummer 

Exponerad, 
personal/patient 

Exposition, 
plats/händelse 

Exposition, 
datum 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

 

Detta är en smittspårningshandling som ska bevaras i enlighet med enhetens gällande dokumenthanteringsplan (2020-05-20). 


